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 :الشركةنبذة عن   

 :PEX) 2011نابكو هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين منذ تشرين الثاني ، 1991تأسست نابكو عام  

NAPCO .) دينار اردني.  6,900,000دفوع مال الشركة المفيما يبلغ راس 

 

 ملخص األداء المالي:

 أن   إلى 2018\09\30 في المنتهية التسعة الشهور فترة عن نابكو - البروفيالتو أللمنيوم الصناعة الوطنية بيانات تشير

 275,986 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة, أردني دينار 212,603 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي

ا%. 22.97 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام من نفسها للفترة أردني دينار  25,177,502 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 مجموع وبلغ%. 4.14 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية في أردني دينار 24,176,762 كان أن بعد أردني دينار

 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية أردني دينار 13,353,897 كان أن بعد أردني دينار 13,686,978 المطلوبات

 نهاية في أردني دينار 10,822,865 كان أن بعد أردني دينار 11,490,524 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما%. 2.49

 %.6.17 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام

  :السهمملخص أداء 

سهم  301,899, حيث بلغ حجم التداول عليه دينار أردني 0.78على 2018مع نهاية الربع الثالث لعام  نابكو سهم أغلق

 من مجموع األسهم المكتتبة.%15.67الحرة دوالر. تشكل األسهم  326,536بقيمة 
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 التغير % 31/12/2017 30/09/2018 مؤشرات المالية

 %0.00 6,900,000 6,900,000 راس المال المدفوع 

 %4.14 24,176,762 25,177,502  الموجوداتمجموع 

 %2.49 13,353,897 13,686,977 مجموع المطلوبات 

 %6.17 10,822,865 11,490,524 نحقوق المساهمي

 %17.13- 1,742,187 1,443,727 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  30/09/2017 30/09/2018  

 %9.06 11,809,769 12,879,983 المبيعات

 %13.67 9,448,348- 10,739,824- تكلفة المبيعات 

 %9.37- 2,361,421 2,140,159 إجمالي الربح 

 %22.97- 275,986 212,603 خل صافي الد

 EPS 0.031 0.040 -22.5%العائد على السهم   

 ROA 0.84% 1.11% -24.32%العائد على الموجودات 
العائد على حقوق المساهمين 

ROE 1.85% 2.59% -28.57% 

 %1.58- %55.23 %54.36 المطلوبات الى الموجودات

 %29.48- %2.34 %1.65 الربح صافي  هامش

(JOD)  

 سعر االغالق * 0.78

 القيمة السوقية  7,590,972

0.91 
0.61 
15.67% 
13.45 

1.67 
0.47 
10.17% 

  خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

توزيعات النقدية/ القيمة 

     السوقية

 30/09/2018** السعر كما في 
 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (NAPCO) األلمنيوم والبروفيالت لصناعة الوطنية

 2018حتى نهاية الربع الثالث ملخص البيانات المالية 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 

 

 

 (NAPCO) أخبار شركة

الموافق  الخميس يوم فلسطين، ببورصة المدرجة ،(NAPCO) وفيالتوالبر األلمنيوم لصناعة الوطنية الشركة عمومية أقرت

 التوزيعات أن للبورصة، بيان في الشركة وأوضحت. 2017 عام عن المساهمين على نقدية أرباح توزيع 19/04/2018

 6.9 الشركة لرأسما ويبلغ للسهم فلسا   60 بواقع أردني، دينار ألف 414 إجمالية بقيمة المال، رأس من% 6 بنسبة النقدية

 للسهم. واحد دينار اسمية بقيمة سهم، مليون 6.9 على موزعا   دينار، مليون

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه العامةاجتماع الهيئة  صافي الدخل رأس المال المدفوع السنة 

2012 6,900,000  159,860  15/05/2013 *** *** 

2013 6,900,000  747,644  05/07/2014 5.00% *** 

2014 6,900,000  782,783  30/04/2015 5.00% *** 

2015 6,900,000  728,753  21/04/2016 *** *** 

2016 6,900,000  320,525  04/05/2017 *** *** 

2017 6,900,000  462,067 19/04/2018 6% *** 


